ការព្យាបាលដោយដ្រើ្បាស់ Monoclonal Antibody
ស្ារ់រុគ្គលានហានិភ័យខ្ព ស់អាយុ 12+ ានជំងឺ COVID-19
ិ មានជ្ំងឺ COVID តែនត ?
តែើអ្នកត ើបតែត្វ ើតែស្ត វជ្ជ

ការព្យាបាលតោយត្បើ monoclonal antibody (mAB) តែលអ្នុញ្ញាែតោយ FDA មានផ្ដល់ជ្ូន
តោយឥែគិែថ្លៃ។ ការព្យាបាលអាចជ្ួយកាែ់បនថ យតោគស្ញ្ញារបស្់អ្នក និងត្វ ើឱ្យអ្ន កែិន
ចំបាច់ចូលស្្មាកតៅែនទ ីរតព្យ យ។

តែើអ្វើតៅជាការព្យាបាលតោយ Monoclonal Antibody?

Monoclonal Antibody គ្ឺជា្រូដេអ្ុីនផ្ដលជួ យរដងក ន
ើ ្រព្យ័នធការពារោងកាយ្រឆ្ំងដម
ដោគ្។ Monoclonal antibody អាចដ្រើ្បាស់ដដើមែីព្យាបាលមនុសសដព្យញវ ័យ និងដកម ងជំទង់
ផ្ដលានហានិភ័យខ្ព ស់កនុងការវ ិវេត ដៅជាជំងឺ្ងន់្ងរដោយារជំងឺ COVID-19 ។
ការព្យាបាលដោយដ្រើ្បាស់ Monoclonal antibody ានអដ ល់ជូនស្ារ់មនុសស្គ្រ់រ ូរ
ដោយព្យុំគ្ិេអ្ំព្យីការធាោោ៉ៃរ់រងសុខ្ភាព្យ ឬាថនភាព្យអ្ដោត្រដវសន៍ដ ើយ។

ការព្យាបាលតោយត្បើ្បាស្់ Monoclonal Antibody គឺស្្មាប់ែនុស្សតែល៖
•
•
•

ានអាយុចារ់ព្យី 12 ឆ្នំដ ើងដៅនិងយ៉ាងដហាចណាស់ានទំងន់ 88 ដោន/40 គ្ី ូ ្កាម
បានដ្វ ើដេសត វ ិជជ ានជំងឺ COVID-19 កាលព្យីដព្យលថ្ម ីៗ ដ ើយកំព្យុងានដោគ្សញ្ញាព្យីក្មិេ្ាលដៅម្យម ឬ បានរ៉ា៉ះពាល់នឹងជំងឺ
COVID-19 និង
សថ ិេដៅកនុង្រដភទហានិភ័យខ្ព ស់ដូចខាងដ្កាមចារ់ព្យីមួយដ ើងដៅស្ារ់ការវ ិវេត ន៍ដៅរកការចូ លស្ាកដព្យទយ ឬាារ់៖
ធាេ់ ឬដលើសទមង ន់ (សនទ សសន៍ា៉ាសោងកាយ (BMI) ្ំជាង ឬដសម ើ 25 ឬ ្រសិនដរើអាយុ 12-17 ឆ្នំ ាន BMI ≥85 ភាគ្រយ
ស្ារ់អាយុ និងដភទ ផ្អែ កដលើតាោងលូ េលាស់ររស់ CDC)
ានវ ័យចំណាស់ (អាយុចារ់ព្យី 65 ឆ្នំ ដ ើងដៅ)
ានផ្អទ ដពា៉ះ
ានជំងឺទឹកដោមផ្អែ ម ជំងឺេ្មងដោមោ៉ៃផ្ំ រ៉ៃ ជំងឺ្រព្យ័នធភាព្យាុំចុ៉ះដខ្ោយ ឬការព្យាបាលដោយ immunosuppressive treatment។
ជំងឺដរ៉ះដូ ង រ ួមទ ំងជំងឺដលើសឈាម និងជំងឺដរ៉ះដូ ងព្យីកំដ ើេ និងជំងឺសួេោ៉ៃផ្ំ រ៉ៃ ដូ ចជា COPD, ជំងឺ ឺេក្មិេព្យីម្យមដៅ
្ង ន់្ងរ ជំងឺសរផ្ស្រាទ ជំងឺដលើសឈាមកនុងសួ េ ជំងឺសួេចដោា៉ះដកាលិកានិងដ្ៅសរផ្សឈាម (interstitial lung disease)
ជំងឺ CP (cerebral palsy) ដោគ្សញ្ញាផ្ សន/ដមតារ៉ាូ លីសជាក់លាក់ និងភាព្យមិន្រ្កេីព្យីកំដ ើេ្ង ន់្ងរ ឬជំងឺ sickle cell
disease
ជំងឺ tracheostomy, gastrostomy, ឬ positive pressure ventilation មិនពាក់ព្យ័នធនឹងជំងឺ COVID-19

-

ាថនភាព្យសុខ្ភាព្យ/កតាតដអសងៗ ផ្ដលរ ួមានព្យូ ជាសន៍/ជនជាេិ ផ្ដលអាចដ្វ ើឱ្យអ្ន កជំងឺានហានិភ័យ
ខ្ព ស់ដោយារជំងឺ្ងន់្ងរ។ ជនជាេិអាមរ ិកផ្សែកដមម/អាហ្រ វ ិក, Hispanic/Latino/a/Latinx, និងរុគ្គលផ្ដលាន
ព្យ ស
៌ មែ
ុ រដអសងដទៀេ អាចព្យិភាកោជាមួ យអ្ន កអត ល់ដសវាដវជជ ាហ្រសតររស់ខ្ល ួន។

ការការពារត្កាយតព្យលប៉ះពាល់ (Prophylaxis) ជាែួ យ REGEN-COV ឬ Bam/Ete គ្ឺជាការព្យាបាលផ្ដលអ្នុញ្ញាេដោយ

FDA មួ យដអសងដទៀេ ស្ារ់រុគ្គលផ្ដលានអាយុចារ់ព្យី 12 ឆ្នំដ ើងដៅផ្ដល្រឈមហានិភ័យខ្ព ស់កនុងការវ ិវេត ដៅជាជំងឺ
COVID-19 ្ង ន់្ងរ រ ួមទ ំងការចូ លមនទ ីរដព្យទយ ឬមរ ភាព្យ និងមិនទន់ចាក់វា៉ៃក់ាង
ំ ដព្យញដលញ ឬអ្ន កផ្ដលមិនរំព្យឹងថានឹង
ានការដ្ា ើយេរ្រព្យ័នធការពារោងកាយ្គ្រ់្ាន់ ដដើមែីរញ្ច រ់ការចាក់វា៉ៃក់ាង
ំ SARS-CoV-2 (ឧទ រ ៍ ាថនភាព្យការពារ
ោងកាយទន់ដខ្ោយ និងការដ្រើ្បាស់ថានផ្ំ ដល្រឆ្ំង្រព្យ័នធការពារោងកាយ (immunosuppressive medications)) និង
- បានរ៉ា៉ះពាល់ជាមួ យរុគ្គលផ្ដល្ា ងដមដោគ្ SARS-CoV-2 ្សរតាមលកខ ៈវ ិនិចឆ័យរ៉ា៉ះពាល់ោទល់ដៅតាម CDC ឬ
- ្រឈមហានិភ័យខ្ព ស់ផ្នការរ៉ា៉ះពាល់ជាមួ យរុគ្គលផ្ដល្ា ងដមដោគ្ SARS CoV-2 ដោយារផ្េការដកើេដ ើងនូ វការ
្ា ងដមដោគ្ COVID ដៅដលើរុគ្គលដអសងដទៀេដៅកនុងទីកផ្នា ងផ្េមួ យ (ឧទ រ ៍ កផ្នា ងផ្ថ្ទ ំ ព្យនធ ោារ)

ំនាក់ ំនង៖ ស្ូែទាក់ ងតៅអ្ន កផ្តល់តស្វាតវជ្ជសាស្តស្តរបស្់អ្នក ឬអ្ន កជ្ំងឺតែលមានហានិភ័យខ្ព ស្់អាចតែើល Total
Infusion ស្ារ់ការព្យាបាលដន៉ះ៖ https://totalinfusion.com/make-a-referral/ ឬទូ រសព្យទ ដៅ (510) 878-9528 ស្ារ់សំ ួ រអ្ំព្យី
សិទធិទទួ លបាន។
ស្ំណួរ ូ តៅអ្ំព្យីការព្យាបាល Monoclonal Antibody៖ សូ មទក់ទងដៅផ្អនកដសវាអ្េិថ្ិជនផ្អន ក Combat COVID
Monoclonal Antibodies តាមរយៈដលខ្ 1-877-332-6585
Contact
Colleen Chawla – Agency Director
Kimi Watkins-Tartt – Director
Nicholas Moss, MD – Health Officer
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